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CHINA 
เซีย่งไฮ ้หงัโจว ลอ่งเรอืยามราตร ีอูซ๋ ี

โดยสายการบนิ เซีย่งไฮ ้แอรไ์ลน ์(FM) 

5 วนั 4 คนื 
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รายละเอยีดการเดนิทาง 
วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรงุเทพฯ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ– เซีย่งไฮ ้
 (FM856/19.05 – 00.20 +1) 

x x ✈ QILIN HOTEL  
หรอืเทยีบเทา่ 4* 

2 
เซีย่งไฮ ้– หังโจว – ลอ่งเรอืทะเลสาบซหี ู– ไรช่า
หลงจิง่ – ถนนโบราณเหอฟังเจีย่ 🍽 🍽 🍽 

LIANG AN INTERNATIONAL 
HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4* 

3 
หังโจว – เมอืงจ าลองสามกก๊ – ศนูยไ์ขม่กุ – ชมิ
พพิธิพันธก์าน ้าดนิทราย – ลอ่งเรอืยามราตรแีมน่ ้าอูซ๋ ี 🍽 🍽 🍽 

VEEGLE SINCERA HOTEL  
หรอืเทยีบเทา 4* 

4 
อูซ๋ ี– เซีย่งไฮ ้– ศนูยย์าสมนุไพรจนี – ขึน้ตกึ จนิเมา่
ทาวเวอร ์– หาดไวท่าน – อโุมงคเ์ลเซอร ์– ถนนนาน
กงิ – Starbucks Reserve Roastery 

🍽 🍽 🍽 
PUJIANG BERKESEY 
RESIDENCE HOTEL  หรอื
เทยีบเทา่ 4* 

5 
วัดหลงหัว – รา้นหยก – ตลาดเฉนิหวังเมีย่ว  – เซีย่ง
ไฮ ้– กรงุเทพฯ (FM841/22.30 – 01.55+1) 🍽 🍽 ✈ - 

หมายเหต ุ:  ยงัไมร่วมคา่วซีา่จนี แบบกรุป๊ ทา่นละ 1,000บาท / วซีา่เด ีย่ว 1,500 บาท ** 
กรณุาเตรยีมคา่ทปิไกดท์อ้งถ ิน่และคนขบัรถทา่นละ 250 หยวน /ทา่น/ทรปิ **เด็กเก็บเทา่ผูใ้หญ*่* 

กรณีกรุป๊ออกเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น เก็บทปิเพิม่ 50 หยวน รวมเป็น 300 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

  

เครือ่ง  
ทีน่ ัง่แบบ 3-3 

บรกิารอาหารรอ้น 
บนเครือ่ง 

ท ัง้ขาไป-ขากลบั 

น า้หนกัสมัภาระ 
ขาไป - ขากลบั 23 กก. 

 

 

 

 
 

 

ไฮไลทท์วัร ์
• ลอ่งเรอืชมทวิทศัน ์บนทะเลสาบซหี ูด ัง่บทกวที ีว่า่ ซหีเูหมอืนนางไซซ ีซหีสูวยทกุฤดกูาล 

• รา้น Starbucks Reserve Roastery สาขาเซีย่งไฮ ้ใหญท่ีส่ดุในโลก 
• ชมหาดไวท่าน ชอ้ปป้ิง ถนนนานกงิและ ตลาดรอ้ยปี เฉงิหวงัเมีย่ว 
• ลอ่งเรอืยามราตร ีคลองขดุโบราณอูซ๋ ี
• เมนพูเิศษ...ไกแ่ดง, ไกข่อทาน ,หมพูนัปี, ซโีครงหมอููซ๋ ี
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วนัแรกของการเดนิทาง 
กรงุเทพฯ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ– เซีย่งไฮ ้ 
16.30 น. คณะพรอ้มกนัที ่สนามบนินานาชาตสิุวรรณภูม ิประต ู9 เคานเ์ตอร ์U สายการบนิเซีย่งไฮ ้แอรไ์ลน ์โดยมเีจา้หนา้ที ่

คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

19.05 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงเซีย่งไฮ ้โดยเทีย่วบนิที ่FM856 

00.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตผิู่ตงเมอืงเอกเทศเซีย่งไฮ ้ซึง่ถอืเป็นชมุชนเกา่ตัง้แตยุ่คสามก๊ก (ปีค.ศ.220-280) เป็น

หมู่บา้นชาวประมงจนถงึสมัยราชวงศซ์่งไดเ้ปลีย่นแปลงเป็นเซีย่งไฮซ้ึง่ขณะนัน้เป็นเพียงชมุชนเล็กๆหลังจากสงครามฝ่ิน 

ค.ศ. 1848 ตัวเมอืงเซีย่งไฮถู้กเปิดเป็นเมอืงท่าและเขตเชา่ของนานาชาต ิตัง้อยู่รมิแม่น ้าหวงผู่ ห่างจากปากแม่น ้าแยงซี

เกยีง 17 กโิลเมตร แบง่ออกเป็น 2 เขต คอื เขตผูต่ง(ใหม่) และเขตผู่ซ(ีเกา่) กัน้โดยแม่น ้าหวงผู่ น าทา่นผ่านพธิกีารตรวจ

คนเขา้เมอืง 

พกัที ่ QILIN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4* 

วนัทีส่องของการเดนิทาง 

เซีย่งไฮ ้– หงัโจว – ผลติภณัฑย์างพารา – ลอ่งเรอืทะเลสาบซหี ู– ไรช่าหลงจิง่ – ถนน
โบราณเหอฟงัเจีย่ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ โณงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงหงัโจว เมอืงทีม่ปีระวัตศิาสตรค์วามเป็นมายาวนาน 

ปรากกฎร่องรอยในสมัยราชวงศ์ฉิน มีชื่อเรียกว่าเมืองเฉียนถัง สมัย

ราชวงศ์สุยเปลี่ยนเป็นหังโจวต่อมาในสมัยราชวงศ์ซ่งไดต้ัง้หังโจวเป็น

เมืองหลวง หังโจวเป็นเมืองงดงามดว้ยธรรมชาติ ทั ้งภูเขา ทะเลสาบ 

ตน้ไม ้และสวนจนไดรั้บสมญานามว่า “สวรรคบ์นดนิ” เนื่องจาก ซูโจว+

หังโจว = ซูหัง แปลว่า “บนฟ้ามีสรวงสวรรค์ บนผืนแผ่นดินก็มี ซูหัง”

เปรยีบดังความงามของเมอืงหังโจวและซโูจวนัน้สวยงามดังสรวงสวรรค ์

เขา้ชมผลติภัณฑแ์ละสนิคา้ที่ผลติมาจาก ยางพารา เป็นในลักษณะสนิคา้ที่แปรรูป เชน่ หมอน ที่นอน และ

สนิคา้เพือ่สขุภาพพรอ้มวทิยากรบรรยายสรรพคณุของผลติภณัฑ ์

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ... ไกเ่ศรษฐ+ีหมูตงโพ 

 น าทกุทา่น ลอ่งทะเลสาบซหี ู(เรอืเหมา)เนื่องมาจากตัง้อยูท่างทศิตะวันตกของเมอืงหังโจวทะเลสาบมลีักษณะใกลเ้คยีง
กบัวงร ีมเีนือ้ที ่5.66 ตร.กม. ความยาวโดยรอบประมาณ 15 กโิลเมตร น ้าลกึเฉลีย่ 1.5 เมตร สามดา้นถูกลอ้มรอบดว้ยภเูขา

และอกีหนึ่งดา้นเป็นเมอืงรอบซหีู ประกอบไปดว้ยสถานทีส่ าคัญมากกวา่ 30 แห่งและสถานทีช่มทวิทัศน์มากกวา่ 40 แห่ง 

โดยจดุส าคัญก็ไดแ้ก ่หนึง่ภเูขา สองทางสามเกาะ หา้ทะเลสาบ และสบิทวิทัศน์ น าทา่นลอ่งเรอืผ่านชม สะพานขาดซึง่เป็น
ทีม่าของต านานเรือ่ง“นางพญางูขาว” และชมโคมไฟ 3 ดวง ทับแสงจันทรน์ ้าลกึตลอดจนชมธรรมชาตอิันงดงามสดชืน่

รอบๆ ทะเลสาบแห่งนีท้ีไ่ดรั้บสมญานามจากนักทอ่งเทีย่ววา่ “พฤกษชาตใินนครนิทร”์ **หมายเหตุ : หาก จ านวนลูกคา้
ไมถ่งึ 15 ทา่น ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มใ่ชเ้รอืเหมาในการลอ่งเรอืบนทะเลสาบซหีู ** จากนัน้น าท่านสู ่หมูบ่า้น

เหมยเจยีอู (ไรช่าหลงจิง่) แหลง่ผลติใบชาเขยีวทีข่ ึน้ชือ่ของจนี ใหท้า่นไดช้มิชาขึน้ชือ่ โดยกลา่วกันวา่ “ดืม่ชาหลงจิง่ 

เพียง 1 จบิ ปากจะหอมตลอดวัน” ใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิง ถนนโบราณเหอฝั่งเจยี เป็นถนนสายหนึ่งที่สะทอ้นใหเ้ห็น
ประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมอันเก่าแกข่องหังโจวไดอ้ย่างด ีถนนสายนี้มคีวามยาว 460 เมตร กวา้ง120เมตร ในปัจจุบันยัง

คงไวซ้ึง่สภาพดัง้เดมิของสิง่ปลกูสรา้งโบราณสว่นหนึง่แลว้ บา้นเรอืนทัง้สองขา้งทางทีส่รา้งขึน้ใหม่ลว้นสรา้งจากไมแ้ละมุง
หลงัคาสคีราม อสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัยกับสนิคา้พืน้เมอืง ของทีร่ะลกึและของเลน่มากมาย  
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เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

พกัที ่  LIANG AN INTERNATIONAL HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4* 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง 
หงัโจว – เมอืงจ าลองสามกก๊ – ศนูยไ์ขม่กุ – พพิธิพนัธก์าน า้ดนิทราย – ลอ่งเรอืยามราตร ีแมน่ า้อูซ๋ ี
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม   

 น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงอู๋ซ ีซึง่เป็นเมอืงอตุสาหกรรมเบา และมฉีายาว่า เมอืงเซีย่งไฮน้อ้ย เดมิมชีือ่ว่า ซซีานเล่ากันว่า

เมือ่สองพันปีกอ่นมกีารผลติดบีุกในเมอืงนี้และตอ่มาแร่ดบีุกถูกขดุเจาะจนหมดสิน้ แตบ่ังเอญิมคีนขุดพบศลิาจารกึโบราณ
ชิน้หนึ่งมใีจความว่า “มอีาวุธ แผ่นดนิจะไม่สงบ หากปราศจากอาวุธแผ่นดนิจะร่มเย็นเป็นสขุ” จงึไดเ้ปลีย่นชือ่ใหม่ว่าอู๋ซ ี

แปลวา่ ไม่มตีะกั่ว น าท่านเขา้ชม "โรงถา่ยภาพยนตรส์ามก๊ก" สถานทีถ่่ายท าหนังของสถานี CCTV ตัง้อยู่รมิทะเลสาบ
ไท่วู่ เนื่องจากเรือ่งสามก๊กนี้เป็นเรื่องราวทีป่ระพันธ์ผสมกับเรื่องจรงิในประวัตศิาสตรใ์นชว่งปลายราชวงศฮ์ั่น จนกลายมา

เป็นนิยายคลาสสคิของจีนทีช่าวไทยก็รูจั้กด ีเรื่องราวของสามก๊กนัน้เต็มไปดว้ยรายละเอยีดและฉากหลายสถานที ่ทาง

สถานโีทรทศัน ์CCTV จงึไดส้รา้งฉากขึน้แบบถาวร และเมือ่ถา่ยท าเสร็จแลว้จงึเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วอกีแหง่หนึง่ในเมอืงอูซ๋ ี

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  เมนูพเิศษ 

บา่ย แวะชม รา้นไข่มุก สนิคา้ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของเมืองจีน มีสนิคา้ใหเ้ลือกซื้อเลือกชมมากมาย ไม่ว่าจะเป็น

เครื่องประดับ เชน่ สรอ้ยคอสรอ้ยขอ้มอื แหวน ก าไล หรือจะเป็นเครือ่งส าอาง เชน่ ครีมไข่มุก ผงไขมุ่ก เป็นตน้  น าท่าน 

เยีย่มชม พพิธิภณัฑก์าน า้ชาดนิทราย เป็น พพิธิภัณฑท์ีร่วบรวม ศลิปะ เครือ่งปั้นดนิเผา ในรูปแบบกาน ้าชาจากทั่วทุก
สารทศิของแผ่นดนิจนี แสดงถงึความมั่งคั่งของวัฒนธรรมการดืม่ชาทีย่าวนานในอดตี ตัง้แต่พบรุุษจนถงึปัจจุบัน มากกว่า 

4,000 ปี 
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

  น าทา่น ลอ่งเรอืยามราตรเีมอืงอูซ๋ ีเสน่หข์องการลอ่งเรอืเมอืงอูซ๋ยีามค า่คนืนัน้คอืความสวยงามแสงสขีองดวงไฟ คอืฟัง

เสยีงน ้าไหลยามค า่คนื ทีม่เีงาตกึรามบา้นชอ่งทีส่ะทอ้นอยูใ่นน ้า ความสวยงามเปรยีบดัง่ความงามดัง่ความฝันหรอืภาพวาด
ทีส่วยงาม คลองขดุโบราณแห่งนีเ้ป็นทีน่ยิมส าหรับคูบ่า่วสาวส าหรับพรเีวดดิง้และเป็นสถานทีย่อดนยิมของเหลา่นักท าหนัง

ซึง่ผลติผลงานทางโทรทัศนอ์อกมาหลายเรือ่ง นักทอ่งเทีย่วจากทัว่ทกุสารทศิก าลงัใหค้วามสนใจสถานที ่สดุแสนโรแมนติ
กแหง่นี้ 
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ทีพ่กั VEEGLE SINCERA HOTEL  หรอืเทยีบเทา 4* 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง 

อูซ๋ ี– เซีย่งไฮ ้– ศนูยย์าสมนุไพรจนี – ข ึน้ตกึจนิเมา่ทาวเวอร ์– หาดไวท่าน – อโุมงคเ์ลเซอร ์–ถนนนาน
กงิ – Starbucks Reserve Roastery 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม   

 น าท่านเดนิทางกลับสู่ มหานครเซีย่งไฮ ้อกีครัง้ เมืองศูนย์กลางความเจรญิของภูมภิาค ทัง้ทางดา้นเศรษฐกจิ การคา้ 
การเงนิ การลงทนุ รวมถงึ ดา้นแฟชัน่ และการท่องเทีย่ว เซีย่งไฮจ้งึนับเป็นความภาคภูมใิจของชาวจนี โดยถอืไดว้า่เซีย่ง

ไฮเ้ป็นสญัลักษณ์ของจนียุคใหม่ในดา้นความกา้วหนา้และความทันสมัย จากนัน้ ชมศนูยส์มุนไพรและคน้ควา้ ยาแผนจนี

โบราณ เป่าซูหลงิ หรอืในชือ่วา่ ยาบัวหมิะ ยาประจ าบา้นทีม่ชี ือ่เสยีง ชมวดีทีัศน์และฟังพรรยายสรรพคณุของยาสมนุไพร
จนีแตล่ะชนดิ 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
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บา่ย 

 
 

น าท่านขึน้ตกึ จนิเม่าทาวเวอร”์ Jinmao Tower หรอื Jinmao 88 มคีวามสงูวัดจากพื้นดนิราว 420 ม. มทีัง้หมด 88 
ชัน้ (หอ้งชมววิอยู่ชัน้ 87) หากรวมสว่นยอดแหลมของตกึก็จะเป็น 93 ชัน้ ลักษณะเดน่คอืผสมผสานเสน้รอบวงแบบเจดยี์

ของจีนที่ยักเยื้องเป็นเหลีย่มมุมจ านวนมากเขา้กับโครงสรา้งตัดขวางทุกชัน้ บรษัิท Skidmore, Owings & Merrill ของ

สหรัฐอเมรกิา เป็นผูอ้อกแบบโครงสรา้ง ชือ่ของอาคารมคีวามหมายวา่ อาคารทองค า (Jin) อันรุ่งเรอืง (Mao) ตัวอาคารมี
ลักษณะคลา้ยเจดยี์จีน 8 เหลีย่ม ที่เรียงต่อกันเป็นชัน้ๆ ในรูปแบบโมเดริ์น น าท่านสู่บริเวณ หาดไว่ทาน ตัง้อยู่บนฝ่ัง

ตะวันตกของแม่น ้าหวงผู่มีความยาวจากเหนือจรดใตถ้ึง 4 กโิลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมที่ไดช้ ื่อว่า “พพิธิภณัฑ์
นานาชาต”ิ ถือเป็นสัญลักษณ์ทีโ่ดดเด่นของนครเซีย่งไฮ ้อกีทัง้ถอืเป็นศูนย์กลางทางดา้นการเงนิการธนาคารทีส่ าคัญ 

แห่งหนึ่งของเซีย่งไฮ ้ตลอดแนวยาวของไวท่ันเป็นแหล่งรวมศลิปะสถาปัตยกรรมทีห่ลากหลาย เชน่ สถาปัตยกรรมแบบ

โรมัน โกธคิ บารอค รวมทัง้การผสมผสานระหวา่งสถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก เป็นทีต่ัง้ของหน่วยงานภาครัฐ เช่น 
กรมศุลกากร โรงแรม และส านักงานใหญ่ของ น าท่านน่ัง รถไฟอุโมงเลเซอร ์ลอดอุโมงคใ์ตแ้ม่น ้าหวังผู่ ซึง่เป็นอุโมงค์

สรา้งลกึลงไปจากพื้นแม่น ้า 9 เมตร ยาว 646.7 เมตร ภายในประดับตกแต่งดว้ยไฟเลเซอร์เป็นรูปต่างๆ  จากนัน้น าท่านสู ่
ถนนนานจงิ หรอื นานจงิลู ่( Nanjing Lu) เป็นถนนทีเ่กา่แกข่องเซีย่งไฮส้รา้งขึน้ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1851 ถอืวา่เป็น walking 

street หรอื ถนนคนเดนิ มคีวามยาวถงึ 5.5 กโิลเมตร พื้นถนนปดูว้ยหนิอ่อน และมลีวดลายเซรามกิสวยงาม 2 ฝากฝ่ังของ
นานจงิลู ่เป็นทีต่ัง้ของรา้นคา้มากมาย มทีัง้รา้นขายเสือ้ผา้แฟชัน่ รา้นขายของทีร่ะลกึ รา้นอาหาร ภัตตาคารหรู รา้นจวิเวลรี่

ช ื่อดัง ทั ้งรา้นที่เป็นของคนจีนทอ้งถิ่น และของต่างชาติ รา้น

ฟาสต์ฟู้ ด มีตั ้งแต่ รา้น KFC, McDonald, SUBWAY Pizza Hut 
รา้นไอสกรีม ท่านยังสามารถเดินไปยัง Starbucks Reserve 

Roastery สาขาใหม่ในเซี่ยงไฮ ้ใหญ่กว่าสาขาปกต ิ300 เท่า 
ส าหรับสาขา Reserve Roastery ทีเ่พิ่งเปิดใหบ้รกิารในเซีย่งไฮ ้

ใหม่หมาดเมื่อวันที่ 6 ธ.ค.ที่ผ่านมานี้ สาขานี้นอกจากความ

ยิง่ใหญ่อลังการแลว้ ยังมบีาร์จบิกาแฟทีย่าวทีสุ่ดในโลก ถงึ 88 
ฟุต  ขึ้นแท่นเป็นสาขาที่มีบาร์จิบกาแฟยาวที่สุดในโลกของ 

Starbucks ลู กค า้สาม ารถม าชมการคั่ วกาแฟสดๆ สัม ผั ส
บรรยากาศของกาแฟเต็มรูปแบบและเครือ่งดืม่ตา่งๆ กวา่ 100 เมนู 

รวมทัง้เครือ่งดืม่ทีม่เีฉพาะสาขานีแ้หง่เดยีวเทา่นัน้ 

 รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร…. 

พกัที ่ PUJIANG BERKESY RESIDENCE  หรอืเทยีบเทา่ 4 * 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง 
วดัหลงหวัซือ่ – ศนูยห์ยก –รา้นผา้ไหม- ตลาดเฉนิหวงัเมีย่ว  – เซีย่งไฮ ้– กรงุเทพฯ 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม   
 น าทา่นเขา้ชมและสกัการะเจา้แมก่วนอมิ วดัหลงหวัซือ่ วดัทีเ่กา่แกท่ีส่ดุตัง้อยู่ทางตอนใตข้องมหานครเซีย่งไฮ ้ประวัตขิอง

วดัและความเป็นมาของวัดตอ้งเลา่ยอ้นกลับไปในสมัยสามก๊ก เมือ่ปี 242 ซุนกวนตอ้งการสรา้งวัดแห่งนี้ข ึน้เพื่ออทุศิใหก้ับ

มารดาผูล้่วงลับจงึเกดิเป็นวัดขึน้ครัง้แรกโดยในตอนนัน้ใชช้ือ่วัดวา่ “วัดเซยีนซือ่” แต่ตอ่มาไดจ้งึไดเ้ปลีย่นเป็นหลงหัวซือ่ 
ภายในวดัมวีหิารเจ็ดหลงัตัง้อยู่บนพืน้ทีก่วา้งขวางทีส่ดุในบรรดาวดัของนครเซีย่งไฮ ้วหิารแตล่ะหลังมรีูปปัน้พระพุทธรูปและ

เทพผูพ้ทิักษ์ประดษิฐานอยู่ใหผู้ค้นไดเ้ขา้มากราบไหวข้อพรอาท ิในวหิารใหญ่มพีระศรศีากยมุณี วหิารพระเมตไตรย หรอื 
วหิารเจา้แม่กวนอมิทีม่ีองคเ์จา้แม่กวนอมิพันกรรายลอ้มดว้ยพระพุทธรูปสทีอง 500 องค ์ดา้นตรงขา้มวัดมีเจดยี์หลงหัว 

(Longhua Pagoda) เจดยีแ์ปดเหลีย่มโบราณ 6 ชัน้ สงู 44 เมตร เป็นเจดยีท์ีถู่กสรา้งขึน้มาใหม่ในปี 922 แทนเจดยีอ์งค์

เดมิแตไ่มอ่นุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน จากนัน้แวะชม อัญมณีล ้าคา่ หยก เป็นเครือ่งประดบัทีน่ยิมกันอยา่งแพร่หลายเพราะเชือ่
ว่าใส่ แลว้จะช่วยป้องกันอันตรายได ้ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ ก าไรหยก แหวนหยก หรือผีเซยีะสัตวม์งคลทีม่ีคุณภาพและมี

ชือ่เสยีงของประเทศจนี 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าท่านเขา้ชม โรงงานผา้ไหม ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ทีท่ าจากผา้ไหม เป็นของฝากคนทางบา้น น าท่านเดนิทางสู ่

ตลาดเฉงิหวงเมีย่ว หรอืทีเ่รยีกกนัวา่ วดัเทพเจา้ประจ าเมอืง เคยตัง้อยู่ใจกลางเมืองเก่า ซึง่ไดก้ลายเป็นศูนย์รวม
สนิคา้ และอาหารพืน้เมอืงทีแ่สดงถงึเอกลักษณ์ของชาวเซีย่งไฮม้กีารผสมผสานระหวา่งอดตีและปัจจบุันไดอ้ย่างลงตัว ซึง่

เป็นยา่นสนิคา้ราคาถกูทีม่ชี ือ่อกีย่านหนึง่ของนครเซีย่งไฮ ้ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั   
 รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
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 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 
22.30 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ  โดยเทีย่วบนิที ่FM841  

01.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ…… 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ , รถทัวร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้  

 

   

เซีย่งไฮ ้หงัโจว ลอ่งเรอืยามราตร ีอูซ๋ ี5วนั 4คนื 

โดยสายการบนิ เซีย่งไฮ ้แอรไ์ลน ์
ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญพ่กั

หอ้งละ 2 ทา่น 

เด็กมเีตยีง 

พกักบัผูใ้หญ ่1ทา่น 

เด็กไมม่มีเีตยีง

พกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ 

วนัที ่04 – 08 เม.ย. 2561 18,991.- 18,991.- 18,991.- 3,499 

วนัที ่11 – 15 เม.ย. 2561 22,991.- 22,991.- 22,991.- 4,499 

วนัที ่04 – 08 พ.ค. 2561 17,991.- 17,991.- 17,991.- 3,499 

วนัที ่11 – 15 พ.ค. 2561 16,991.- 16,991.- 16,991.- 3,499 

 

“จอยแลนดไ์มใ่ชต้ ัว๋ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีฝ่่ายขาย” 
“ราคานีส้ าหรบัลกูคา้ทีถ่อืพาสปอรต์ไทยเทา่น ัน้” 

**ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถและไกดท์อ้งถ ิน่*** 

ทา่นละ 250 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

กรณีทีม่จี านวนผูเ้ดนิทางไมถ่งึ 15 ทา่น เก็บทปิเพิม่ จา่ยทา่นละ 300 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

 

ขอ้ควรทราบ : รา้นทีร่ะบุในโปรแกรมคอืรา้นนวดฝ่าเทา้+บัวหมิะ,รา้นชา, ไขมุ่ก, รา้นผา้ไหม,รา้นยางพาราและ

รา้นหยกซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวรด์ว้ยเพราะมผีลกับราคาทัวรจ์งึตอ้งเรยีนใหก้ับนักท่องเที่ยวทุกท่าน

ทราบวา่ทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชมซึง่จะใชเ้วลารา้นละ 60 – 90 นาท ีซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่ับความ

พอใจของลกูคา้เป็นหลักไมม่กีารบังคับใดๆ ทัง้ส ิน้ (หากท่านใดอยูใ่นรา้นไมถ่งึตามเวลาทีร่า้นก าหนด...และไมเ่ขา้

รว่มกจิกรรมทีท่างรา้นจัดไวใ้หข้อสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ 300 หยวนตอ่ทา่นตอ่รา้น 

โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว 
บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการและจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสาร 

จ านวน 15 ท่านขึน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ท่านไมม่หีัวหนา้ทัวรไ์ทย 
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เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯเพือ่เชค็วา่กรุ๊ปมกีาร    

 คอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 

 3.1 กรุณาช าระมัดจ า ทา่นละ 10,000  บาท 

 3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 15 – 20 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4.  การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารจา่ยเงนิมัดจ า 

 4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนัคนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

 4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วนัเก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 10,000 บาท 

 4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทางทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา้ใชจ้่ายทัง้หมด 

 4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรอืคา่มัดจ าทีพั่กโดยตรงหรอืโดยการ

ผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter 

Flightจะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ า หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดเนือ่งจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 

3. คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไม่ออกเดนิทาง 

 

อตัราบรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัด 

2. คา่โรงแรมทีพั่กตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ

4. คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบ ุ

5. คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

6. คา่ประกันอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิ

อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  
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  เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้** 

 - เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

 - เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน ้ามัน  

9. น า้หนกัสมัภาระทา่นละ 1 ใบ ใบละ 23 กโิลกรมั เทา่น ัน้  

 คา่ประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแต่ละสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ//สมัภาระตดิตัวขึน้เครื่องไดท้่านละ 1 ชิน้

น ้าหนักตอ้งไม่เกนิ 7 กโิลกรัม หากน ้าหนักของกระเป๋าสมัภาระเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนดไว ้จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยสว่นที่

เกนิตามทีส่ายการบนิก าหนด 

 

อตัราบรกิารนีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 23 กโิลกรัมตอ่ทา่น หากน ้าหนักเกนิจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่าย

เพิม่เตมิ 

3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

4. คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซักรดีฯลฯ 

5. คา่อาหารทีไ่ม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 

6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

7.  คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถทา่นละ 250 หยวน/ ทา่น /ทรปิ 

 กรณีกรุป๊ออกเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น เก็บทปิเพิม่ 50 หยวน รวมเป็น 300 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

8.  คา่ธรรมเนยีมการยืน่ขอวซีา่เขา้ประเทศจนี  

        -วซี่าแบบหมูค่ณะ (กรุ๊ป 1,000 บาท) อัตราคา่วซีา่ดังกลา่วส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ไทย

และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกรุ๊ปเท่านั้น (ใชส้ าเนาหนา้พาสปอร์ตแบบเต็ม 2 หนา้

มองเห็นขอ้มลูชดัเจน และตอ้งสง่เอกสารลว่งหนา้ 15 วนักอ่นเดนิทาง)  

         หมายเหตุ...หากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลกิหรือระงับการท าวซี่ากรุ๊ป ไม่ว่าดว้ย

สาเหตใุดๆทัง้ส ิน้ ท าใหไ้ม่สามารถยืน่วซีา่กรุ๊ปไดท้างบรบิทัขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่วซีา่เพิม่ 

1,500 บาท/ทา่น จากราคาทวัร ์   

          โปรดทราบ ....ผูท้ ีม่คีวามประสงค ์ยืน่ค าขอวซี่าจนี แบบหมู่คณะ (กรุ๊ป) ทีเ่คย

เดนิทางไปในประเทศ... ดงัตอ่ไปนีต้ ัง้แต ่ปี 2014 เป็นตน้มา ไม่สามารถยืน่วซี่า

แบบหมู่คณะ (กรุ๊ป)ได ้ตอ้งยืน่วซี่าจนีแบบเดีย่วเท่าน ัน้ และใช้เวลามากกว่า
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ก าหนดการเดมิ 4 วนัท าการ 

         1.อสิราเอล 2.อัฟกานสิถาน 3.ปากสีถาน 4.อซุเบกสิถาน 5.ทาจกิสิถาน 6.เตริก์เมนสิถาน 7.คาซคัสถาน 8.อรัิก 9.อหิร่าน 

10.อียปิต์ 11.ซาอุดีอาระเบีย 12.ซีเรีย 13.เลบานอน 14.อนิเดีย 15.ศรีลังกา 16.ลเิบีย 17.ซูดาน 18.แอลจีเรีย 19.

ไนจเีรยี 20.ตรุก ี21.เยเมน 22.โอมาน 23.จอรแ์ดน 24.โซมาเรยี  

        -คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่เดีย่ว 1,500.- บาท 

         กรณีทีเ่จา้หนา้ทีด่ าเนนิการออกเอกสารวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้มกีารยกเลกิเดนิทาง วซีา่จะถกูยกเลกิทนัท ีไมส่ามารถน าไปใช ้

กบัการเดนิทางครัง้อืน่ๆ ได ้และการยกเลกิเดนิทางไม่สามารถคนืเงนิคา่วซีา่ไดท้กุกรณ 

9. คา่ภาษมีูลคา่เพิม่ 7% 

 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิตัแิละอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคมุ

ของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความ

ลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตวักอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคา่บรกิารทีท่า่น

ไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอืเอกสาร

เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรมที่

พักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตัว๋เครือ่งบนิ

ตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการ

บนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะ

ไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนื่องมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจากทาง

สายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์าร

จัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละ

สทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และทางบรษัิทจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จาก

ทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน / คน / วนั 
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11. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิท ฯ กอ่นทกุ 

      ครัง้ มเิชน่นัน้ทางบรษัิท ฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้ 

เอกสารในการยืน่วซีา่จนีส าหรบัผูท้ ีถ่อืพาสสปอรต์ไทย 

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืนและมสีภาพสมบรูณ์ไมช่ ารุด 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 

2หนา้เต็ม   

3. รูปถ่ายหนา้ตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ พื้นหลังสขีาว ถ่ายไม่เกนิ 6 เดอืน 2 ใบหา้มยิม้

เห็นฟัน หา้มใสแ่ว่นตาด า หา้มใสเ่สือ้ขาว หา้มใสชุ่ดนักเรยีน นักศกึษา หรือชุด

ขา้ราชการ และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปปริน้จากคอมพวิเตอร ์

4. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้วจะตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกหรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่นการสง่เอกสารยืน่วี

ซา่ 

5. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

6. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวรก์รุณากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

7. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 -  กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบสตูบิัตรตัวจรงิ, ส าเนาสตูบิัตรและสตูบิัตรของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถ

 ดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี ่http://www.consular.go.th/) 

 -  กรณีทีเ่ด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

8. ขอ้มูลจริงเกีย่วกับสถานทีศ่กึษาสถานที่ท างานต าแหน่งงานที่อยู่ปัจจุบันที่อยู่ที่ท างานญาตทิีต่ดิต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉิน

หมายเลขโทรศัพทบ์า้นทีท่ างานและของญาตโิปรดรับทราบว่าหากสถานทูตตรวจสอบไดว้่าใหข้อ้มูลเท็จอาจมกีารระงับ

การออกวซีา่เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 

9. เอกสารทกุอย่างตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดังนัน้กรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์อย่างนอ้ย 5-7 

วนัท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

10. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยู่ในระหวา่งจัดระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอืเปลีย่นระเบยีบ

การยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททวัรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

11. ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่ทา่นจะตอ้งรับผดิชอบใน

การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนือ่งจากบรษัิททัวรฯ์ ไมท่ราบกฎกตกิา การยกเวน้วซีา่ในรายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ัตร 

APEC กรุณาดแูลบตัรของทา่นเป็นอยา่งด ีหากทา่นท าบตัรหายในระหวา่งเดนิทาง ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่ง

นอ้ย 2 อาทติย ์ 

12. กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ

 -  ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิีท่ างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการท างานในประเทศ

 ไทยเทา่นัน้ 

 - หากไมไ่ดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  
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 - กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซี่าเขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  เนื่องจากผู ้

 เดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซี่าหนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีทีท่างบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้

1.  หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกิัน จา่ยเพิม่ 3,560 บาท 

2.  หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จา่ยเพิม่ 100 บาท 

 - เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   

1. พาสปอรต์ ทีม่อีายุการใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซีา่ และตราเขา้-ออก 

 อยา่งนอ้ย2หนา้เต็ม   

2. รูปถา่ยสขีนาด 1.5 X 2นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน 

3. ใบอนุญาตการท างาน  

4. หนังสอืวา่จา้งในการท างาน 

5. สมดุบัญชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน 

6. กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปล (รับรองตราประทับรา้นทีแ่ปล) 

สถานฑูตจนีอาจปฏเิสธไมร่บัท าวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รูปถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

2. น ารูปถา่ยเกา่ ทีถ่่ายไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้

3. น ารูปถา่ยทีม่วีวิดา้นหลงั ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรูปยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 

4. น ารูปถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรูปทีป่ริน้จากคอมพวิเตอร ์

 

อตัราคา่วซีา่ดว่น ทีต่อ้งจา่ยเพิม่ใหส้ถานฑตูจนี เมือ่ทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้ 

ยืน่วซีา่ดว่น 2 วนั เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ 1,050 บาท 

 

(ตา่งชาตฝิร ัง่เศสและประเทศยโุรปทีเ่ขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาลลีทิวัเนยีลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์มอลตา้เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกสสโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได)้ 

 

**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลีย่นกฎเกณฑก์ารยืน่วซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

 

ประกาศ เนือ่งจากสภาวะน า้มนัโลกทีม่กีารปรบัราคาสงูขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรบัราคาภาษนี า้มนั

ข ึน้ในอนาคต ซึง่ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษนี า้มนัเพิม่ตามความเป็นจรงิ   
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**เนือ่งจากสถานทตูจนีมกีารเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรณุากรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ขอวซีา่ประเทศจนี 

**กรณุาระบรุายละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

ชือ่-นามสกลุ (ภาษาอังกฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   

(MISS /MRS / MR) 

NAME.........................................SURNAME.......................................................... 

สถานภาพ โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่   

  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส

........................................................................................................................................ 

ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น(ภาษาอังกฤษตัวพมิพใ์หญ)่ ………………………………………………………………………….. 

..................... รหัสไปรษณีย.์......................... โทรศัพท.์.................... มอืถอื............................... 

ทีอ่ยูปั่จจบุัน (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาอังกฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

.................................................................................................................................................

..............................................................รหัสไปรษณีย ์...................โทรศัพทบ์า้น........................... 

ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาอังกฤษตัวพมิพใ์หญ)่…………………………………………………………….. 

ต าแหน่งงาน................................................................................................................................ 

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน/สถานศกึษา(ภาษาอังกฤษตัวพมิพห์ญ)่……………………………………………………………………. 

................................................... รหัสไปรษณีย ์........................โทร.......................... 

(ส าคัญมาก กรณุาแจง้เบอรท์ีถ่กูตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็ค

ขอ้มลูโดยตรงกับทา่น) 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่ไมเ่คย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เมือ่วนัที.่.................................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ วนัที่

..............................เดอืน............................ปี............................ 

ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม่ ไมเ่คย      เคย  โปรดระบ.ุ............................. 

เมือ่วนัที.่.......................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ วนัที.่.............................

เดอืน.............................ปี................................. 

รายชือ่บคุคลในครอบครัวของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพันธ ์(ภาษาอังกฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

1. (MISS. / MRS. / MR.) 

NAME..................................SURNAME................................RELATION............................................. 

2. (MISS. / MRS. / MR.) 

NAME.............................................SURNAME.................................RELATION............................... 

หมายเหต ุ

**  กรณุากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ 

**  ถา้เอกสารสง่ถงึบรษัิทแลว้ไมค่รบ  ทางบรษัิทอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจท าใหท้า่นเกดิ 

ความไมส่ะดวกภายหลัง  ทัง้นี้เพือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ทีน่ี ้ (โปรดท าตามระเบยีบอยา่งเครง่ครัด) 
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